
Communicatie website SPAN 

Laag 1 

Duurzaamheidsinformatie 

Op grond van de Europese Verordening betreffende de informatieverschaffing over duurzaamheid in 

de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, verder ‘SFDR’) dienen 

pensioenfondsen inzicht te geven over het duurzaamheidsbeleid en transparant te zijn over de 

uitvoering daarvan. In de nog te publiceren secundaire wetgeving (‘regulatory technical standards’ of 

‘RTS’) worden nadere regels gegeven voor implementatie.  

De verordening houdt in dat het pensioenfonds het pensioenproduct moet classificeren als: 

- Producten die ESG-kenmerken promoten (artikel 8) 

- Producten die duurzame beleggingen tot doel hebben (artikel 9) 

- Overig product. 

SPAN classificeert het pensioenproduct als “Overig Product”. 

Het ESG-beleid van SPAN stelt, zoals aangegeven door de deelnemers, dat ESG-beleggingen niet 

tot een lager rendement mogen leiden. Bij het meten en beoordelen van de performance van de 

ESG-belegging blijft een niet-ESG-benchmark leidend. Deze beoordelingswijze is in strijd met 

classificatie als actief promoten (artikel 8) en met classificatie als product dat duurzame beleggen als 

doel heeft (artikel 9). 

De consequentie van classificatie als overig product is dat SPAN in uitingen niet mag aangeven dat 

het duurzaam belegt. 

Wel integreert SPAN duurzaamheidsrisico´s bij de selectie van de fondsen waarin SPAN belegt 

(artikel 3). In Laag 3 vindt u het ESG-beleid van SPAN.  

In het Beloningsbeleid van SPAN is vastgelegd dat de beloningsstructuur voor het bestuur van SPAN 

en de medewerkers van het Bestuursbureau, naar zijn aard niet aanzet tot het nemen van 

buitensporige risico’s in het algemeen en duurzaamheidsrisico’s in het bijzonder (artikel 5). Dit 

Beloningsbeleid vindt u ook in Laag 3. 

Ook houdt de verordening in dat pensioenfondsen die de ‘belangrijkste ongunstige effecten van 

beleggingsbeslissingen in aanmerkingen nemen’ verplicht zijn een verklaring over de ongunstige 

effecten te publiceren in een due diligence rapportage (artikel 4). Pensioenfondsen met minder dan 

500 werknemers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken   van een zogenaamde ‘opt-out’ 

mogelijkheid.  

SPAN maakt gebruik van deze mogelijkheid en houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige 

effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen 

secundaire wetgeving. Dit vanwege de hoge verwachte kosten van de rapportage, gezien de 

beperkte omvang van SPAN. De opt-out zal eventueel heroverwogen worden zodra de RTS officieel 

is en de additionele kosten van rapportage bepaald kunnen worden (mede afhankelijk hoe de 

vermogensbeheerders van (index) fondsen waarin SPAN belegt rapporteren).    

Een ander element van de SFDR is dat pensioenfondsen nieuwe deelnemers ‘precontractueel’, dat 

wil zeggen voor aanvang van het deelnemerschap, informeert (artikel 6). SPAN is een gesloten 

pensioenfonds en heeft geen nieuwe instroom van deelnemers. SPAN hecht er echter belang aan om 

de deelnemers, gepensioneerden en slapers te informeren over hoe duurzaamheidsrisico´s zijn 

geïntegreerd in het beleggingsbeleid van SPAN bij de selectie van (index) fondsen waarin wordt 



belegd. Dit is vastgelegd in het ESG-beleid. Maar gegeven de passieve beleggingsfilosofie van SPAN 

spelen duurzaamheidsrisico´s geen rol bij de dagelijkse beleggingsbesluiten.  

Verantwoord en betrokken aandeelhouderschap 

SPAN geeft uitvoering aan de wet- en regelgeving op het gebied van langetermijnbetrokkenheid van 

aandeelhouders zoals dat ook voor pensioenfondsen geldt. Wanneer ondernemingen in de 

beleggingsportefeuille (potentieel) negatieve impact veroorzaken, gebruikt SPAN haar invloed om 

deze impact te voorkomen en/of te mitigeren en herstel en/of verhaal mogelijk te maken. SPAN heeft 

daartoe een engagement- en stembeleid vastgesteld dat onderdeel is van het ESG-beleid. De 

invulling van het engagement- en stembeleid wordt uitgevoerd door de door SPAN aangestelde 

vermogensbeheerders.  

 

 

  


